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      TÄHElEPANU

            

SEADME PiNNAD vÕivAD KUUMENEDA! 
KASUTAgE AlATi KAiTSEKiNDAiD!

Põlemisel vabaneb termiline energia, mille tulemusel soojenevad märkimisväärselt seadme pinnad, uksed, ukselingid, nupud, klaasid, 

suitsutorud ja aparaadi tagumine külg.

Vältige nendega kokkupuudet, kui te ei kasuta asjakohast kaitseriietust (seadmega komplektis olevaid kaitsekindaid).

Teavitage lapsi nendest ohtudest ja hoidke nad seadme töötamise ajal koldest eemal.
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HoiATUSED

Käesolev kasutusjuhend kuulub lahutamatult tootega kokku: veenduge, et see oleks alati seadmega 
kaasas, isegi kui seade vahetab omanikku või kasutajat või viiakse üle teise kohta. Kui see on kahjustunud 
või kadunud, küsige kohalikust tehnoabist uus eksemplar. Toodet tohib kasutada ainult sellele ette nähtud 
eesmärkidel. Välistatud on igasugune lepinguline ja ka lepinguväline tootjapoolne vastutus inimestele, 
loomadele või esemetele valest paigaldamisest, reguleerimisest ja hooldusest ning ebaõigest kasutamisest 
tekkinud kahju eest.
Paigaldus peab olema teostatud kogenud ja kvalifitseeritud töötajate poolt, kes võtavad endale 
täieliku vastutuse lõpliku paigaldamise ja sellest tulenevalt toote hea töö eest. arvestada tuleb ka 
kõigi riiklike, piirkondlike, maakondlike ning kohalike omavalitsuste seadusi seadme paigaldusriigis 
ning käesoleva juhendi sisu.
tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud nende ettevaatusabinõude eiramise tõttu.
Kontrollige pärast pakendi eemaldamist selle sisu terviklikkust ja täielikkust. Pöörduge mittevastavuse 
korral edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud.
Kõik tootesse kuuluvad elektrilised komponendid, mis tagavad selle nõuetekohase töö, tuleb vajadusel 
välja vahetada üksnes volitatud teeninduskeskusest saadud originaalvaruosadega.

oHutus

 � ALLA 8-AASTASED LAPSED, PIIRATUD FÜÜSILISTE, SENSOORSETE VÕI VAIMSETE VÕIMETEGA ISIKUD 
JA ISIKUD, KELLEL PUUDUB KOGEMUS VÕI PIISAVAD TEADMISED, VÕIVAD APARAATI KASUTADA 
AINULT JÄRELEVALVE ALL VÕI PÄRAST SEDA, KUI NAD ON SAANUD PIISAVALT JUHISEID APARAADI 
OHUTU KASUTAMISE KOHTA JA MÕISTNUD SELLEGA SEONDUVAID OHTE.

 � GENERAATORI KASUTAMINE ON KEELATUD PIIRATUD FÜÜSILISTE, SENSOORSETE VÕI VAIMSETE 
VÕIMETEGA VÕI KOGEMUSTETA ISIKUTELE (K.A. LAPSED), V.A. SIIS, KUI NEID JÄLGIB JA ÕPETAB 
MASINAT KASUTAMA NENDE OHUTUSE EEST VASTUTAV ISIK.

 � SEADME PUHASTUS- JA HOOLDUSTÖID, MIDA KASUTAJA PEAB ISE TEGEMA, TOHIVAD LAPSED 
TEHA ÜKSNES JÄRELEVALVE ALL.

 � JÄLGIDA TULEB, ET LAPSED MASINAGA EI MÄNGIKS.
 � ÄRGE PUUDUTAGE GENERAATORIT MÄRGADE EGA NIISKETE KÄTEGA (EGA MUUDE KEHAOSADEGA), 

KUI OLETE PALJAJALU.
 � ON KEELATUD KASUTADA OHUTUS- VÕI REGULEERIMISSEADMEID ILMA TOOJA LOA VÕI 

JUHISTETA.
 � ÄRGE TÕMMAKE, ÜHENDAGE LAHTI EGA VÄÄNAKE AHJUST VÄLJUVAID ELEKTRIJUHTMEID – 

ISEGI KUI SEADE ON VOOLUVÕRGUST VÄLJAS.
 � SOOVITAME PAIGUTADA TOITEJUHTME NII, ET SEE EI PUUTUKS KOKKU SEADME KUUMADE 

OSADEGA.
 � TOITEJUHE PEAB OLEMA PÄRAST PAIGALDAMIST LIGIPÄÄSETAV.
 � ÄRGE TAKISTAGE EGA VÄHENDAGE PAIGALDUSKOHA VENTILATSIOONIAVASID – ÕHUAVAD ON 

ÕIGEKS PÕLEMISEKS HÄDAVAJALIKUD.
 � ÄRGE JÄTKE PAKENDI OSI KOHTA, MIS ON KÄTTESAADAV JÄRELEVALVETA LASTELE VÕI 

Täname Teid, et otsustasite meie firma kasuks – meie toode on suurepärane küttelahendus, mis ühendab 

endas uusima tehnoloogia, kõrgekvaliteetse töötluse ning ajatu disaini ning mille eesmärk on võimaldada 

teil nautida elus tule soojust täiesti ohutult.

4



EESTi

PUUETEGA INIMESTELE.
 � TOOTE NORMAALSE TÖÖ AJAL PEAB KOLDELUUK OLEMA ALATI SULETUD.
 � KUI SEADE ON SISSE LÜLITATUD, ON SEE KATSUMISEL KUUM – KUUMAD ON ERITI JUST KÕIK 

SELLE VÄLISPINNAD – SEEGA SOOVITAME OLLA ETTEVAATLIK.
 � KONTROLLIGE PÄRAST SEADME PIKAAJALIST MITTEKASUTAMIST ENNE SELLE SISSELÜLITAMIST, 

ET SEADMES EI OLEKS TAKISTUSI.
 � GENERAATOR ON PROJEKTEERITUD TÖÖTAMA IGA ILMAGA, KUID VÄGA EBASOODSATES 

TINGIMUSTES (TUGEV TUUL, PAKANE) VÕIVAD SEKKUDA GENERAATORI VÄLJA LÜLITAVAD 
TURVASÜSTEEMID. VÕTKE SELLISEL PUHUL ÜHENDUST TEHNILISE TOEGA JA ÄRGE MITTE MINGIL 
JUHUL ISE TURVASÜSTEEME VÄLJA LÜLITAGE.

 � KUI SUITSULÕÕRIS ON TULEKAHJU, KASUTADA LEEKIDE SUMMUTAMISEKS MÕELDUD VAHENDEID 
VÕI KUTSUGE TULETÕRJE.

 � SEADET EI TOHI KASUTADA JÄÄTMEPÕLETINA.
 � ÄRGE KASUTAGE SÜÜTAMISEL TULEOHTLIKKE VEDELIKKE.
 � ÄRGE LASKE TÄITMISFAASIS GRAANULIKOTIL TOOTEGA KOKKU PUUTUDA.
 � MAJOOLIKA ON TEOSTATUD KÕRGEKVALITEETSE VIIMISTLUSEGA KÄSITÖÖNA JA SEETÕTTU 

VÕIVAD NEIS ESINEDA VÄIKESI LOHUKESI, PRAGUSID JA MINIMAALSEID VÄRVIVARJUNDI 
ERINEVUSI. NEED OMADUSED TÕENDAVAD SELLE SUUREPÄRAST KVALITEETI. EMAILIS JA 
MAJOOLIKAS ON NENDE ERINEVA PAISUMISTEGURI TÕTTU MIKROPRAGUSID, MIS TÕENDAVAD 
NENDE EHTSUST. SOOVITAME KASUTADA KAHHELKIVIDE PUHASTAMISEKS PEHMET JA KUIVA LAPPI 
– KUI KASUTATE MISTAHES PESUAINET VÕI -VEDELIKKU, VÕIB SEE TUNGIDA MIKROPRAGUDESSE 
JA MUUTA NEED NÄHTAVAMAKS.

Korraline Hooldus

Vastavalt 2008. aasta 22. jaanuari määruse nr 37 2. artiklile tähendab korraline hooldus töid tavakasutamisest 
tuleneva lagunemise kõrvaldamiseks ning ootamatustega toime tulemiseks, millega kaasneb vajadus 
esialgseteks töödeks, mis siiski ei mõjuta parandatava süsteemi struktuuri ega selle sihtotstarvet vastavalt 
kehtivates õigusaktides ning tootja kasutus- ja hooldusjuhendites kehtestatud tehnilistele nõuetele.
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lisade paigaldamine
lisade paigaldamisel tuleb hoida ära ligipääs seadme sisemistele osadele ning väljatõmbamise käigus ei tohi olla võimalik pääseda ligi 
töötavatele osadele.
Kõik juhtmed, näiteks voolujuhe või ruumi sond peavad olema paigutatud nii, et nad ei saaks lisa liikumise ajal viga ning ei puutuks kokku 
kuumade osadega.

seadme ruumi ventilatsioon ja õHutus
Ventilatsiooni peetakse piisavaks kui ruum on varustatud õhu sisselaskega vastavalt tabelile:

Seadme kategooriad Viidatud standardid
Protsent 

lõplik avanemisosa vastavalt seadme 
suitsu väljalaske osaga

Minimaalne lõplik 
ventilatsioonitoru avanemise 

väärtus

Pelleti ahjud Uni en 14785 - 80 cm²

Katlad Uni en 303-5 50% 100 cm²

*4pa - viide Itaalia standardile UNI 10683.  Samuti peab järgima kõiki kohalikke, regionaalseid ja riiklikke nõudeid, mis kasutusjärgses 
riigis kehtivad.

paigaldamine

Üldine

Suitsugaaside- ja hüdraulilised ühendused tuleb teostada kvalifitseeritud personali poolt, kes peab väljastama paigalduse vastavuse 
dokumendid, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele.
Paigaldaja peab andma omanikule, või tema esindajale, vastavalt kehtivale seadusandlusele vastavuse deklaratsiooni, mis on varustatud:

1) seadme ja süsteemi komponentide (nagu näiteks suitsutorud, korsten, jne) kasutus- ja hooldusjuhend;
2) korstna tahvli koopia või foto;
3) süsteemi brožüür (kui on kohaldatav).

Paigaldaja peab vastu küsima vastuvõtuallkirja, mis näitab, et dokumentatsioon on üle antud, ning hoidma seda alles koos paigaldusse puutuva 

tehnilise dokumentatsiooni koopiaga.

Korterelamusse paigaldamisel tuleb enne taodelda nõusolek korterelamu haldurilt.

KoKKusoBivus 

Paigaldamine tuleohtlikkese kohtadess on keelatud. Paigaldamine eluruumidesse (väljaarvatud tihendatud operatsiooniseadmed) on samuti 
keelatud kui:

 � tegemist on vedelal kütusel töötavate pideva või vahelduva tööga seadmetega, mis tõmbavad põlemisõhu ruumist, kuhu nad on 
paigaldatud, või

 � tegemist on B tüüpi gaasiseadmetega, mis on mõeldud ruumi kütmiseks koos majapidamiseks vajaliku sooja vee tootmisega või ilma 
selleta kõrvuti asuvates või omavahel ühenduses olevates ruumides, või

 � juhul kui paigaldamisel mõõdetud rõhk sise- ja väliskeskkonna vahel on suurem kui 4 Pa* 

paigaldamine vannituBadesse, magamistuBadesse ja stuudioKorteritesse

Paigaldamine vannitubadesse, magamistubadesse ja stuudiokorteritesse on lubatud ainult tihendatud või suletud südamikuga seadmetele, 
mille põletusõhk võetakse toru kaudu väljast.

põrandakaitse

asuKoHt ja oHutu Kaugus 

Aparaadi toetuspind ja/või kandepunktid peavad suutma taluda aparaadi, selle lisaseadmete 
ja selle katte koguraskust. Kui põrand, millel aparaat seisab, on süttivast materjalist, siis on 
soovitatav kasutada mittesüttivast materjalist kaitset, mis kataks ka aparaadi esise, et kaitsta 
põrandat kütteainete kukkumise eest puhastamise ajal. Nõuetekohaseks töötamiseks peab 
masin olema looditud. Masina toetuspinna külgmised ja tagumine sein peavad olema tehtud 
mittesüttivast materjalist. 

Samuti tuleb paigaldamisel järgida kõiki kohalikke, 

regionaalseid ja riiklikke nõudeid, mis kasutusjärgses 

riigis kehtivad, seda kõike lisaks masina juhendis toodud 

nõuetele.

ÕhuvõttoHutu Kaugus

Aparaati on lubatud paigaldada süttivate või kuumatundlike materjalide lähedusse kui: on 
tagatud ohutu kaugus masina ja materjali vahel, mis on kirjas juhendi alguses (lk 2). 
Mittesüttivast ainest esemed peavad olema masina külgedest või tagaseinast vähemalt 
100mm kaugusel. Kui toode on varustatud tagumiste vahetükkidega, siis on lubatud masina 
paigaldamine seinaga tasa, kuid seda vaid masina tagumise külje suhtes.
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3 - 5%

max 3 mt

EESTi

Tüüp B vahelduva tööga kütmiseks mitte mõeldud gaasiseadmete olemasolul peab neil olema omaenda õhutus- ja/või ventilatsiooniava. 

Õhu sisselaskeavad peavad vastava järgmistele nõuetele:

 � nad peavad olema kaitstud võredega, metallvõrguga vms., kuid seda ilma lõplikku kasulikku osa vähendamata;
 � nad peavad olema tehtud nii, et teha hooldustööd võimalikuks;
 � paigutatud nii, et nad ei saa ummistuda;
Puhast ja saastumata õhuvoolu on võimalik saada ka seadmega ruumi kõrval olevast ruumist (kaudne õhutamine ja ventilatsioon), seni 
kuni õhuvool toimub vabalt läbi püsivate avade, mis on ühendatud õuega.
Kõrval asuvat ruumi ei või kasutada garaažina või süttivate materjalide hoiustamiseks või ühekski teiseks tegevuseks, mis toob kaasa 
tuleohu, samuti vannitoas, magamistoas või hoone ühiselt kasutatavas toas.

õHutuse ÜHendamine
Kui seade on ühendatud õhutusega, siis peab ühenduses kasutatav toru olema tulekindel ja kuumakindel vähemalt 110°C juures.

Heitgaasitoru
Küttegeneraator töötab rõhu all ning on varustatud väljalaskeventilaatori või suitsugaasi väljutamisseadmega. 
Generaatoril peab olema üksainus väljalaske süsteem. Teiste seadmetega jagatud lõõri kasutamine ei ole lubatud.
Suitsugaaside väjalaskesüsteemi komponendid peavad olema valitud vastavalt paigaldatava seadme tüübile ning olema vastavuses:

 � UNI/ TS 11278'ga metallkorstna puhul, erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, mis kirjas tootedetailides: 
 � UNI EN 13063-1 ja UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, UNI EN 1806 mittemetallidest korstna puhul.
 � Horisontaalose pikkus peab olema minimaalne ning igal juhul mitte pikem kui 3 meetrit, minimaalne ülespoole kalle peab olema 3%
 � Ei tohi olla rohkem kui 4 suunamuutmist, sealhulgas see üks, mis tekib "T" elemendi kasutamisel.
 � "T" seadistus koos kondensatsiooni kogumise korgiga peab asuma vertikaalosa põhjas.
 � Kui väljalasketoru ei ole sisestatud olemasolevasse lõõri, on vajalik tuulekindla lõpuga vertikaalne osa (UNI 10683).
 � Vertikaalne toru võib olla hoone sees või väljas. Kui suitsutoru on sisestatud olemasolevasse lõõri, peab see olema tahkekütuse jaoks 

sertifitseeritud.
 � Kui suitsutoru on hoonest väljaspool, peab see alati olema isoleeritud.
 � Suitsutoru peab omama vähemalt ühte õhukindlat sisselaset suitsugaaside proovide jaoks.
 � Kõik suitsugaasi toru osad peavad olema inspektsiooniks saadaval.
 � Inspektsiooniavad peavad olemas olema puhastamise võimaldamiseks.

Korstnaots

Korstnaotsad peavad vastama järgmistele nõudmistele:

ÜHendus vooluvõrgu eleKtrialliKaga
Generaator on varustatud elektrivoolukaabliga, mis tuleb lülitada 230V 50 Hz pistikupessa, võimalik et koos vooluringi lahutava lülitiga. Pistik 
peab olema lihtsasti ligipääsetav.
Elektrisüsteem peab vastama standarditele. Maandusringi efektiivsus peab olema kontrollitud. Ebasobiv süsteemi maandamine võib 
põhjustada riket, mille eest tootjat vastutavaks ei peeta. 
Vooluallika variatsioonid üle 10% võivad põhjustada toote vigast tööd.

Kaitse vihma ja tuule 

eest

T-ühendus 

kondenseerumisvastase 

kaitse ja ülevaatekorgiga

Soojustusega 

korsten

T-ühendus 

soojustatud 

ülevaatekorgiga

Kaitse vihma ja tuule eest

T-ühendus 

ülevaatekorgiga

näited Kamina nõueteKoHasest ÜHendamisest

Samuti tuleb paigaldamisel järgida kõiki kohalikke, regionaalseid ja riiklikke nõudeid, mis kasutusjärgses riigis kehtivad, seda kõike lisaks masina juhendis toodud 

nõuetele.
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graanulid ja laadimine

Graanuleid valmistatakse saeveskites, puusepatöökodades ja muudes puidutöötlemisega seotud ettevõtetes toodetavaid saepuru või 
(värvimata) puidujäätmeid kõrgsurvega töödeldes.
Seda tüüpi kütus on täiesti keskkonnasõbralik, kuna siin ei kasutata materjali kooshoidmiseks üldse liimi. Graanulite kompaktsuse tagab 
puidus endas olev looduslik aine ligniit.
lisaks selle kütuse keskkonnasõbralikkusele – puidujäägid kasutatakse ära maksimaalselt – on graanulitel ka tehnilisi eeliseid.
Samas kui puidu kütteväärtus on 4,4 kWh/kg (15% niiskuse juures, st umbes 18 kuulise seismise järel), on graanulite kütteväärtus 5 kWh/kg.
Graanulite tihedus on 650 kg/m3 ja veesisaldus on kaalust 8 %. Seetõttu ei ole vaja graanuleid piisava kütteväärtuse saavutamiseks seista lasta.

HalBade graanulite või mistaHes muu materjali Kasutamine KÜtteKs KaHjustaB generaatori 

tÖÖd ja võiB põHjustada garantii tÜHistumise ning tootjapoolse vastutuse lõppemise.

Kasutatud graanulid peavad vastama järgnevate standardite nõuetele: 

 � en plus - UNi EN 14961 - 2 (UNi EN iSo 17225-2) klass A1 
- A2 

Tootja soovitab kasutada oma toodetega alati 6 mm läbimõõduga 
graanuleid.

grAANUliTE SÄiliTAMiNE

Hea põlemise tagamiseks tuleb säilitada puidugraanuleid kuivas kohas.
Avage kütusemahuti kaas ja laadige mahuti kühvli abil graanuleid täis. 
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sooja õHu Kanaliseerimine

Sooja õhu kanaliseerimiseks mõeldud toru siseläbimõõt peab olema 80 mm, see peab olema isoleeritud või vähemalt kaitstud termilise 
dispersiooni eest.

vastavate sooja õHu suunamisKanalite paigaldamise peavad teostama  Kvalifitseeritud tÖÖtajad 
ja/või tootja teHnoaBi.

vaHepuKsid mudelitele  souvenir ja ilenia - ANNABEllA
 
mudelitel “ SOUVeniR” ja "ileniA - AnnABellA" on tagaküljel 4 vahepuksi, mis piiritlevad minimaalse kauguse mistahes tagumisest 
toetuspinnast. 
Vahepukse ei tohi eemaldada.

 SoUvENir - ilENiA - ANNABEllA
 
mudelid  SOUVeniR ja ileniA - AnnABellA võib varustada suunamiskanalitega seadme taga (1), külgedel (2) või peal (3). Vaadake 
paigalduse kohta täpsemat teavet masinaga kaasas olevast juhendist. 
Võimalus otsustada, millal kanaleid kasutada, tänu sooja õhuvoolu käsitsi juhtimisele kaasasoleva võtmega, mis sisestatakse vastavasse 
pesasse ahju ülaosas.

KAnAlid

RUUm

- SOUVENIR
Keerates vastupäeva (asend "C") juhitakse õhk kanalitesse; päripäeva keerates
(asend "A") juhitakse kanalites olev õhk ruumi.
Kasutada tohib ainult ühte suunamiskanalit vastavalt vajadustele.

-  ILENIA - ANNABELLA
Keerates vastupäeva (asend "C") juhitakse õhk kanalitesse; päripäeva keerates 
(asend "A") juhitakse õhk ruumi.
Kasutada tohib ainult ühte suunamiskanalit vastavalt vajadustele.
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iRmA PlUS GRAZiOSA PlUS - SiBillA PlUSnOVellA PlUS 

EESTi

emma plus & tosCa plus  
 
emmA PlUS & TOScA plUS  kanaliseeritud mudel pakub kuuma õhu suunamise võimalust tänu 2 siibrile, mida liigutatakse 2 kangi abil, mis 
asuvad graanulipaagi sees ja mida juhitakse kaasasoleva roobiga (vt allolevaid jooniseid).
On võimalik kasutada mõlemaid seadme tagaküljel olevaid väljundeid

Omadused:

 � suunamiskanali väljundi läbimõõt: 80 mm
 � suunamiskanali soovitatav maksimaalne pikkus 6 m.
 � suunamiskanalit ei ole võimalik termostaadiga varustada 
 � võimalus reguleerida ventilaatori kiirust protsentides.

ASend "c"

ASend "A"

graZiosa plus, irma plus, novella plus & siBilla plus 
 
mudelites GRAZiOSA PlUS, iRmA PlUS, nOVellA PlUS & SiBillA PlUS on kohustuslik sooja õhu kanaliseerimine. 

Omadused:
 � suunamiskanali väljundi läbimõõt: 80 mm
 � suunamiskanali soovitatav maksimaalne pikkus 6 m GRAZIOSA PLUS, IRMA PLUS & SIBILLA PLUS
 � suunamiskanali soovitatav maksimaalne pikkus 8 m NOVELLA PLUS
 � võimalik on varustada suunamiskanalid täiendava termostaadiga
 � võimalus reguleerida ventilaatori kiirust protsentides.

eemaldage kate!

sellele tootele KeHtiB sooja õHu Kanaliseerimise KoHustus. suunamismootorit ei ole võimaliK välja 
lÜlitada. ärge KatKe ega sulgege suunamisKanalit!

Suunamiskanali pikendus asub ahju sisetarvikute 
komplektis. Paigaldatakse 4 kaasasoleva kruviga.

10



85c°

85c°

EESTi

täiendav termostaat suunamismootori juHtimiseKs

Suunamismootoriga mudelites on võimalik varustada termostaadiga ka mootor. Välise termostaadi ühendamine võimaldab kontrollida 
suunamismootorit ahju tööst sõltumatult.
Siinkohal piisab soovitud temperatuuri seadistamisest termostaadis ning termostaat juhib sekundaarmootori tööd:

 � kui on vaja temperatuur saavutada (kontakt suletud) järgib sekundaarmootor ahju 
tööd.

 � kui temperatuur on saavutatud (kontakt avatud), viib see  suunamismootori 1. kiirusele 
ja seda on näha suunamismootoriga seotud valgusdioodi vilkumisest.

Suunamiskanali termostaadi klemm on varustatud standardsillaga. 
Vt näidist kõrvalolevalt jooniselt.

läHtestused

Allolevatel joonistel on näha paagi lähtestuse kohad (85 °c). Kui see toimub, soovitame võtta selle põhjuse kontrollimiseks ühendust 

kvalifitseeritud tehnikuga.

Omadused:

 � suunamiskanali väljundi läbimõõt: 2x80 mm
 � suunamiskanali soovitatav maksimaalne pikkus 2 m.
 � suunamiskanalit ei ole võimalik termostaadiga varustada 
 � võimalus reguleerida ventilaatori kiirust protsentides

11
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EESTi

juHtpaneel

nUPP 
SeeS/VäljAS (On/OFF)

näiTAB eRineVAid 
TeATeid

SiSeneB
 menÜÜSSe

SeAdiSTAB 

TemPeRATUURi 

eKraani märKide selgitus

näitab raadiosignaali vastuvõttu
Süttinud = raadioside ajal
Kustunud = raadioside puudumine
Põleb katkematult = jadasisend on deaktiveeritud

näitab täiendava termostaadi sisendi olukorda (Gnd - i3)

näitab suitsumootori tööd.
Kustunud = suitsumootor välja lülitatud
Süttinud = suitsumootor sisse lülitatud
Vilgub = rike

Tähistab suunatud mootori tööd
Kustunud = mootor on välja lülitatud
Süttinud = mootor on sisse lülitatud
Vilgub = mootor töötab miinimumvõimsusel ja moduleerib 
(täiendav sisend avatud)

1

näitab tangentsiaalse ventilaatori tööd (kus see on olemas)
Kustunud = ei tööta
Süttinud = töötab
Vilgub = mootor on miinimumvõimsusel

 

Tähistab funktsiooni F1 aktiveerumist (valmidus tulevikuks)
Kustunud = funktsioon välja lülitatud
Süttinud = funktsioon sisse lülitatud

näitab graanulite laadimismootori tööd
Kustunud = graanulite laadimismootor välja lülitatud
Süttinud = graanulite laadimismootor sisse lülitatud

näitab nädala programmi tööd
Tuli süttinud = nädala programm sisse lülitatud
Tuli kustunud = nädala programm välja lülitatud

Tähistab kompenseerimisfunktsiooni
Kustunud = funktsioon on välja lülitatud
Süttinud = funktsioon on sisse lülitatud

näitab ahju moduleerimist
Süttinud = ahi töötab seadistatud võimsusel
Vilgub = ahju töövõimsus erineb seadistatud võimsusest, ahi 
moduleerib (erinevatel põhjustel)

näitab täiendava välise termostaati kontakti

Kontakt suletud: täiendava välise termostaadi kontakt 
on suletud ja ootefunktsioon on välja 
lülitatud

Kontakt avatud: täiendava välise termostaadi kontakt 
on avatud ja ootefunktsioon on välja 
lülitatud

Vilkuv suletud 
kontaktiga:

täiendava välise termostaadi kontakt 
on suletud ja ootefunktsioon on sisse 
lülitatud

Vilkuv avatud 
kontaktiga:

täiendava välise termostaadi kontakt 
on avatud ja ootefunktsioon on sisse 
lülitatud

näitab häire olemasolu.
Süttinud: näitab häire olemasolu
Kustunud: näitab häirete puudumist

näitab toatemperatuuri seisu
Kustunud = anduriga loetud temperatuur on seadistatud 
temperatuurist kõrgem
Süttinud = anduriga loetud temperatuur on seadistatud 
temperatuurist madalam

mahuti andur
Kustunud = andur ok
Süttinud = andur rikkis (lühike või avatud)
Vilgub = moduleerimine mahuti tõttu

Reguleerimine 

TÖÖVÕimSUS
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EESTi

ÜldmenÜÜ

teCHniC set
(LUBATUD AINULT KVALIFITSEERITUD 

TEhNIKULE)

KORRAKE SAMU 
TEGEVUSKÄIKE
 3 ÜLEJÄÄNUD 

AJAVAhEMIKUGA

Kinnita 
  nupuga 6

mine tagasi - vÄlJU 

    PArAMEETriTE SirviMiNE: JÄrgMiNE (2); EElMiNE (3)
    
    MUUDA SEADiSTATUD ANDMEiD: SUUrENDA (4); vÄHENDA 5)

KiNNiTA – JUUrDEPÄÄS MENÜÜlE

PÕHiJUHENDiD 

Ahju paaril esimesel süütamisel tuleb pöörata tähelepanu järgmistele 
nõuannetele:

 � Võimalik on kerge lõhna tekkimine kasutatud värvide 
ja silikoonide kuivatamise tõttu. Vältige pikaajalist selles 
keskkonnas viibimist.

 � Ärge puudutage seadme pindu, kuna need võivad olla 
veel ebastabiilsed.

 � Õhutage ruumi põhjalikult mitu korda.
 � Pindande kõvenemine lõppeb pärast paari 

kuumutamist.
 � Seadet ei tohi kasutada jäätmepõletina.

Enne ahju süütamist tuleb kontrollida järgmist:

 � hüdraulikasüsteem peab olema valmis – järgige 
määruste ja kasutusjuhendi ettekirjutusi.

 � Mahuti peab olema graanuleid täis
 � Põlemiskamber peab olema puhas
 � Söepann peab olema täiesti puhas ja vaba
 � Veenduge, et tulekolde uks ja tuhasahtel on 

hermeetiliselt suletud
 � Veenduge, et toitekaabel on korralikult ühendatud
 � Kahepooluseline lüliti paremal taga tuleb viia asendisse 1.

oN KEElATUD KASUTADA SEADiST ilMA SirMi JA/vÕi 

SÄDEMETÕKKETA (vT KÕrvAlolEvAT JooNiST). 

NENDE EEMAlDAMiNE MÕJUTAB TooTE oHUTUST NiNg PÕHJUSTAB 

KoHE gArANTii KEHTivUSE lÕPPEMiSE.

PAlUgE NENDE KUlUMiSE vÕi PUrUNEMiSE KorrAl 

KliENDiTEENiNDUSElT NENDE vÄlJAvAHETAMiST

(NENDE vÄlJAvAHETAMiNE Ei KUUlU TooTE gArANTii AllA, KUNA 

TEgEMiST oN KUlUvATE oSADEgA).

SÖEPANNI SIRM

SÄDEMETÕKE

v1 Air
TANGENTSIAAL 

v2 Air
SUUNAMISKANAL

SET clocK

cHroNo SETTiNg

lANgUAgE

USEr

YEAr

MoNTH

DATE

MiNUTES

HoUrS

*ENABlE cHroNo

SET Prg1
07°C

MoNDAY Prg1...
ON-OFF

SToP Prg1

STArT Prg1

iT,EN,Fr,DE,ES

...SUNDAY Prg1
ON-OFF

DAY

DiSPlAY

PEllETS
 %

STAND BY

KEYS locKED

rESET

ENABlE cHroNo
PROG. 1 - 2 - 3 - 4

ON/OFF 

*Kus see on olemas
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EESTi

Kui kaugjuhtimispult on patareide puudumise tõttu välja lülitatud, on võimalik juhtida ahju selle ülaosas oleva juhtpaneeli abil.
Pöörake patareide vahetamise ajal tähelepanu polaarsusele, järgides märke kaugjuhtimispuldi sees olevas lahtris.

Kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke metalle, mistõttu need tuleb lõppladustada eraldi vastavates mahutites.

KaugjuHtimispult

Kaugjuhtimispuldiga saab reguleerida kõike, mida saab tavaliselt reguleerida ka ekraanil.
Järgnevas tabelis on täpselt ära toodud erinevad funktsioonid:

INFO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14 15 16

1 on / off Vajutades nupule kolmeks sekundiks, lülitub ahi sisse või välja

2 võimsuse 
suurendamine Sellele nupule vajutades saab suurendada töövõimsust

3 võimsuse 
väHendamine Sellele nupule vajutades saab vähendada töövõimsust

4 t ° suurendamine Selle nupuga saab suurendada seadistatud temperatuuri

5 t ° väHendamine Selle nupuga saab vähendada seadistatud temperatuuri

6 taimeri luBamine/
Keelamine Vajutades nupule ühe korra saab taimeri lubada või keelata

7
viivega 
väljalÜlitumise 
luBamine

Nupuga saab väljalülitumist edasi lükata, programmeerides viivitatava aja. 
Näiteks kui seadistate väljalülitumise ühe tunni pärast, lülitub ahi 
seadistatud aja saabudes automaatselt välja, näidates viivitusega 
automaatse väljalülitumiseni jäänud iga minutit.

8 menÜÜ Nupuga saab siseneda kasutajamenüüsse ja tehnilisse menüüsse 
(tehniline menüü on lubatud ainult teenindusele)

9 suurenda Selle nupuga saab suurendada seadistatud temperatuuri

10 esC nupp Nupuga saab väljuda programmeerimisest või vaatest ja see viib teid 
peamenüüle ilma andmeid salvestamata

11 tagasi Nupuga saab minna eri menüüdes tagasi

12 Kinnitusnupp Nupuga kinnitatakse kasutajamenüüs programmeerimisel tehtud 
muudatused

13 edasi Nuppu kasutatakse eri menüüdes edasi liikumiseks

14 luBa funKtsioon f1 Nupp, mis on mõeldud tulevastele rakendustele

15 väHenda Nuppu kasutatakse seadistatava väärtuse vähendamiseks

16 aHju oleK Nupule vajutades ilmub nähtavale ahju üldolek

patareide tÜÜp ja väljavaHetamine

Patareid asuvad kaugjuhtimispuldi alaosas. 
Nende väljavahetamiseks tuleb eemaldada akupesa (nagu on näidatud puldi tagaküljel oleval 
joonisel), eemaldada või
panna patarei sisse jälgides kaugjuhtimispuldil ja patareil olevaid märke.

Tööks on vajalik 1 liitiumpatarei CR2025 (3V)

NB! Kaugjuhtimispuldil ära toodud numbrid on illustratiivsed ning neid ei ole tootega koos tarnitaval kaugjuhtimispuldil näha. 

seadistused esimeseKs sÜÜtamiseKs

Kui toitejuhe on ahju tagaosaga ühendatud, viige käivituslüliti, mis asub samuti ahju taga, asendisse (I).

Ahju tagaosas asuvat lülitit kasutatakse ahju elektroonilise kaardi toitega varustamiseks.

Ahi ei ole veel süttinud ning juhtpaneelile ilmub algvaade

tekstiga VÄLJAS (OFF).
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EESTi

Kellaaja, päeva, Kuu ja aasta seadistamine
Kella seadistusega saab muuta kellaaega ja päeva

JUhTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutades nupule 6 ilmub nähtavale tekst set CloCK.
 � Kinnitage nupuga 6.
 � Kasutage nuppe 4 ja 5 päeva määramiseks. 
 � Jätkake vajutades nupule 2.
 � Kasutage tundide, minutite, päeva, kuu ja aasta 

seadistamiseks sama tegevuskäiku: reguleerige 
nuppudega 4 või 5 ja minge edasi nupuga 2.

 � Vajutage kinnituseks nupule 6 ja nupule 1 eelmistesse 
menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni.

set CloCK

DAy MON, TUE, WED, ...SUN

hOURS 0...23

MINUTES 00...59

DATE 1...31

MONTh 1...12

yEAR 00...99

 

Keele muutmine
On võimalik valida keel, milles soovite teateid näha.

JUhTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutades nupule 6 ilmub nähtavale tekst set CloCK.
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni set language.
 � Kinnitage nupuga 6.
 � Valige keel nuppudega 4 või 5.
 � Vajutage kinnituseks nupule 6 ja nupule 1 eelmistesse 

menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni.

set language

LANGUAGE

ITALIAN

ENGLISh

GERMAN

FRENCh

SPANISh

J sÜÜtamine eBaõnnestus

esimene sÜÜtamine võiB Ka eBaõnnestuda, Kuna Konveier on tÜHi ja ei suuda alati sÖepanni KorraliKu 
leegi saamiseKs vajaliKu Koguse graanulitega täita.
Kui see proBleem ilmneB aga alles mõne Kuu pärast, veenduge, Kas aHju Käsiraamatus mainitud 
Korraline puHastus on teHtud õigesti

J

Clean CHeCK up 1 -2

HÄirE „All No FlUSSo - All clEAN cHEcK UP“ (vool PUUDUB - PUHASTA, 

KoNTrolli) ToiMUMiSE KorrAl TUlEB vEENDUDA, ET SöEPANNi PÕHJAS 

Ei olEKS JÄÄKE EgA lADESTUSi. PÕHJAS olEvAD AUgUD PEAvAD olEMA 

ÕigEKS PÕlEMiSEKS TÄiESTi vABAD.  oN vÕiMAliK KASUTADA FUNKTSiooNi

„grAANUliTE lAADiMiSE rEgUlEEriMiNE“ PÕlEMiSE KoHANDAMiSEKS 

vASTAvAlT KirJElDATUD NÕUETElE. KUi HÄirETEADE PÜSiB JA 

EESPool MAiNiTUD ASJU oN KoNTrolliTUD, PöörDUgE voliTATUD 

TEENiNDUSKESKUSESSE.

SÖEPANNI PÕhI

vÕrgUSAgEDUS 50/60 Hz
Kui ahi paigaldatakse riiki, kus võrgusagedus on 60 hz, ilmub ekraanile teade „vale sagedusega võrk“.
Muutke sagedust, nagu allpool kirjeldatud.

JUhTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutage nupule 6, 
 � Valige vajalik sagedus nuppudega 4 või 5.
 � Vajutage kinnituseks nupule 6 ja nupule 1 eelmistesse menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni.
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tÖÖ ja loogiKa

sÜÜtamine
Kui eespool loetletud asju on kontrollitud, vajutage ahju süütamiseks kolmeks sekundiks nupule 1.  Süütefaasiks on mõeldud 15 minutit – 
pärast süüte toimumist ja kontrolltemperatuuri saavutamist katkestab
ahi süütefaasi ja läheb üle KÄIVITUSELE.

Käivitamine
Käivitamisfaasis ahi stabiliseerib põletamisprotsessi, suurendades põlemist järk-järgult, käivitab seejärel ventilatsiooni ning läheb üle TÖÖ 

faasile.

tÖÖ
Tööfaasis läheb ahi seadistatud võimsusele ja töötab määratud toatemperatuuri saavutamiseks. Vaadake järgmist lõiku.

termostaadi seadistuste reguleerimine
Seadistatud toatemperatuuri saab muuta nuppudega 4 ja 5, madalast kuumusest  (Madal (Low) - 07 °C) suure kuumuseni (Kuum (hot) - 40 °C)

madal – Kuum (low – Hot)
Juhul, kui seadistatud temperatuur on „Madal“ (Low) (7 °C piirist madalam), töötab ahi kogu aeg miinimumvõimsusel.

Kui seadistatud temperatuur on „Kuum“ (hot) (40 °C piirist kõrgem), siis ahi ei moduleeri ja töötab kogu aeg ainult seadistatud võimsusel.

seadista võimsus
Võimsusel on 5 seadistatavat töötaset, mida juhitakse nupuga 5, (käivitamine) ning nuppudega 1 ja 2 (reguleerimine).

Võimsus 1 = madalaim tase - Võimsus 5 = kõrgeim tase.

tÖÖ õHuanduriga (KuuluB KompleKti)
Seade kontrollib toatemperatuuri masina peal oleva anduriga. 

Pärast seadistatud temperatuuri saavutamist läheb ahi automaatselt tühikäigule või lülitub ootefunktsioonile (stand by), tarbides graanuleid 

minimaalselt.

Tehase seadetes on ootefunktsioon (stBY) alati välja lülitatud (off) (märgutuli  põleb). 
Vaadake selle aktiveerimist ja loogikat järgmise lehekülje peatükist: ootefunktsioon.

sÖepanni puHastamine
Tööfaasis töötab ahju siseloendur, mis teatud aja möödudes teostab söepanni puhastuse.

See faas, mis on näha ka ekraanil, viib kütteseadme väiksemale võimsusele ja võimendab suitsumootorit seadistustes määratud ajaks.     

Kui puhastusfaas on läbi, jätkab ahi tööd, minnes tagasi valitud võimsusele. 

väljalÜlitamine
Vajutage kolmeks sekundiks nupule 1.

Pärast seda läheb seade automaatselt üle väljalülitumisele, blokeerides graanulite laadimise.

suitsugaaside väljutamise mootor ja sooja õhu ventilatsioonimootor jäävad sisse, kuni ahju temperatuur on langenud tehase 
parameetritest madalamale.
 

uuesti sÜÜtamine
Ahju uuesti süütamine on võimalik, aga seda vaid siis, kui suitsugaaside temperatuur on langenud ja eelseadistatud taimer on nullitud.

ärge Kasutage sÜÜtamiseKs tuleoHtliKKe vedeliKKe!
ärge lasKe täitmisfaasis graanuliKotil Kuuma aHjuga KoKKu puutuda!
Kui sÜÜtamine pidevalt eBaõnnestuB, võtKe ÜHendust volitatud teHniKuga.
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graanulite laadimise reguleerimine

See menüü võimaldab reguleerida graanulite pealeandmise protsenti.
Kui ahju töös on graanulikogusest tingitud probleeme, saab graanulite laadimist reguleerida otse juhtpaneeli kaudu.

Kütusekogusega seotud probleemid võib jagada 2 kategooriasse:
KÜTUSE PUUDUS:

Kasutaja menÜÜ

eKraan

Selle menüü abil saab kohandada ekraani heledust. Võimalik on seadistada vahemikus: VÄLJAS (OFF) - 10 kuni 31.

Kui valite oleku VÄLJAS (OFF), lülitub ekraani taustvalgustus pärast eelseadistatud viivitust välja. 

Vahemikus 10 – 31 saab reguleerida valgustuse intensiivsust. (10 = minimaalne valgustus 31 = maksimaalne valgustus)

Taustvalgustus lülitub sisse niipea, kui vajutatakse mõnele nupule või kui seade läheb häireolekusse.

JUhTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst set CloCK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni user
 � Vajutage nupule 6. 
 � Nähtavale ilmub tekst "displaY".
 � Valige ekraani heledus nuppudega 4 -5.
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.

OFF

12

3

46

5

OFF

12

3

46

5

paigaldamise peaB teostama Kvalifitseeritud personal ja/või tootja teHniline tÖÖtaja

J

aHjul on KaKs erinevat tÖÖrežiimi vastavalt funKtsioonile 
ootefunKtsioon. vt peatÜKKi „ootefunKtsioon“

täiendav termostaat (valiKuline)

Seade võib kontrollida toatemperatuuri täiendava termostaadi abil (valikuline). 
Pärast süttimist (vajutades nupule 1 või taimerirežiimi abil) töötab ahi termostaadiga seadistatud temperatuurivahemiku saavutamiseni ja 
nähtaval on tekst tÖÖ (kontakt suletud). Komplekti kuuluvat õhuandurit ignoreeritakse automaatselt.
Kui termostaadi temperatuur on saavutatud (kontakt avatud), läheb ahi miinimumvõimsusele ja nähtavale ilmub tekst moduleeriB.

SELLE PAIGALDUSEKS JA VÕIMALDAMISEKS:

 � on vaja mehaanilist või digitaalset termostaati.
 � Eemaldage pistik vastavast pistikupesast.
 � Kinnitage termostaadi kaks juhet kõrvaloleva joonise järgi

           (kontakt puhas – mitte 220 V!) vastavate klemmidega seadme tagaküljel –
           üks neist on punane ja teine must.

 � Pange ahju toide uuesti sisse.
 � Vajutage nupule 5, kuni temperatuuri seadistus on (low).

Nüüd on ahi õigesti konfigureeritud.

See töötab jälgides täiendavat välist termostaati.
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JUhTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst set CloCK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni user
 � Vajutage nupule 6.
 � Nähtavale ilmub tekst "displaY".
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni "pellet".
 � Kasutage nuppe 4 - 5 koormuse suurendamiseks (4) või 

vähendamiseks (5) TÖÖ faasis.
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.

v1 - ÕHK
Menüü võimaldab reguleerida eesmise ventilaatori kiirust protsentides. 

JUhTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst SET clocK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni USEr
 � Vajutage nupule 6.
 � Nähtavale ilmub tekst "DiSPlAY".
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni "v1 Air".
 � Kasutage nuppe 4 - 5 suurendamiseks (4) või vähendamiseks (5)
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.

1

 � ahi ei suuda tekitada piisavat leeki ja kipub jääma alati jahedaks isegi suurel võimsusel.
 � miinimumvõimsusel kipub ahi peaaegu välja lülituma, mis tekitab häire „PUUDUvAD grAANUliD“.
 � kui ahju ekraanil on näha häire „PUUDUvAD grAANUliD“, on võimalik, et söepannile on jäänud põlemata graanuleid.

LIIGNE KÜTUS:

 � ahi tekitab väga suure leegi ka madalal võimsusel.
 � kipub määrima ahju klaasust, mis tumeneb peaaegu täielikult.
 � söepannile tekib koorik, mis blokeerib õhu juurdepääsuavad, kuna pealetulev graanulikogus on liiga suur ja põleb ainult 

osaliselt.

Muuta tuleb kütuse pealetuleku protsenti, mistõttu selle parameetri muutmine toob kaasa ahju kõigi laadimiskiiruste proportsionaalse 
muutumise. Laadimine on võimalik vahemikus -20% kuni +30%.

Reguleerimiseks tuleb järgida ekraanil kirjeldatut:

ooTEFUNKTSiooN (STAND BY)

ooTEFUNKTSiooN DigiTAAlSE TErMoSTAADigA (KoMPlEKTiS)

OOTEFUNKTSIOON (STBy) ON SEES (ON)

Kui ootefunktsioon on aktiveeritud (ON) ja ahi saavutab seadistatud välisõhu temperatuuri ning ületab seda 2 °C võrra, kustub see pärast 
tehases seadistatud viivet ja ekraanil on näha tekst „ootefunktsioon“ (stand - by).
Kui toatemperatuur on 2 °C seadistatust madalam ja kui ahi on maha jahtunud, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel ja 
ekraanil on näha „töö“.

OOTEFUNKTSIOON ON VÄLJAS (OFF) (TEhASE SEADISTUS)
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Kui ootefunktsioon on väljas (OFF) ning ahi saavutab seadistatud temperatuuri, läheb ahi miinimumvõimsusele, hakkab moduleerima ja 
ekraanil on näha „moduleerib“. Kui välisõhu temperatuur on seadistatust madalam, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel ja 
ekraanil on näha „töö“.

ootefunKtsioon (stand - BY) TÄiENDAvA TErMoSTAADigA 

OOTEfunktsiooni kasutatakse siis, kui soovitakse ahju kohest väljalülitumist saavutatud temperatuuril.

Tehase seadistustes on ootefunktsioon alati vÄlJAS (oFF) (märgutuli  süttinud).

ooTEFUNKTSiooN oN vÄlJAS (oFF) (TEhASE SEADISTUS)
Kui OOTEfunktsioon on deaktiveeritud (OFF) ning ahi saavutab seadistatud temperatuuri, läheb ahi miinimumvõimsusele, hakkab moduleerima 
ja ekraanil on näha MoDUlEEriB. Kui välisõhu temperatuur on seadistatust madalam, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel 
ja ekraanil on näha Töö.

ooTEFUNKTSiooN oN SEES (oN)
Kui ootefunktsioon on aktiveeritud (ON), lülitub ahi seadistatud välisõhu temperatuuri saavutamisel ja 2 °C võrra ületamisel
välja pärast tehases eelseadistatud viivet – ekraanile ilmub tekst ooTEFUNKTSiooN (STAND - BY).
Kui välisõhu temperatuur on seadistatust 2 °C madalam, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel ja
ekraanil on näha TÖÖ.

JUhTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst SET clocK.

 � Vajutage mitu korda nupule 2 kuni valikuni SET USEr.
 � Kinnitage nupuga 6.
 � Vajutage mitu korda nupule 2 kuni valikuni (STAND-BY).
 � VALIGE nupuga 4 või 5 (oN).
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.
OoteFUNKTSIOON on aktiveeritud                    

NUPUD lUKUS

Menüüga saab ekraani nupud lukustada (nagu mobiiltelefonil). 

Kui funktsioon on aktiveeritud, ilmub ekraanile tekst „KEYS locKED“ igal nupulevajutamisel.

JUhTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst SET clocK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni USEr
 � Vajutage nupule 6.
 � Nähtavale ilmub tekst "DiSPlAY".
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni "KEYS locKED".
 � Kasutage nuppe 4 - 5 lubamiseks/keelamiseks.
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.

J

KUi FUNKTSiooN oN AKTivEEriTUD, SAAB NUPUD lUKUSTADA vÕi lUKUSTUSEST vABASTADA vAJUTADES 
SAMAAEgSElT NUPPUDElE 1 JA 5.
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taimer

Taimeriga saab programmeerida 4 ajavahemikku päevas, mida kasutatakse igal nädalapäeval. 

igas ajavahemikus on võimalik seadistada süttimise ja väljalülitumise kellaajad, programmeeritud ajavahemiku kasutamise 
päevad ja välisõhu temperatuur (07 - 40 °C) . 

SOOVITUSI
Sisse- ja väljalülitumise kellajad peavad jääma ühe päeva piires 
ajavahemikku 0 - 24 ja ei tohi ulatuda üle mitme päeva.
Enne taimeri funktsiooni kasutamist tuleb seadistada kehtiv 
kuupäeva ja kellaaeg ning veenduda, et olete järginud alapeatükis 
„Seadista kell“ ära toodud juhiseid. Selleks, et taimer töötaks, tuleb 
lisaks programmeerimisele see ka aktiveerida.    

NÄIDIS:

sÜttimine Kell 07:00      
väljalÜlitumine Kell 18:00

õige
  sÜttimine Kell 22:00                    

väljalÜlitumine Kell 05:00
vale

v2 - ÕHK

Menüü võimaldab reguleerida kanaliseeritud ventilatsiooni kiirust protsendina.

JUhTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst SET clocK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni USEr
 � Vajutage nupule 6.
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni „v2 Air“.
 � Kasutage nuppe 4 - 5 suurendamiseks (4) või vähendamiseks (5) 
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.

2

lUBA TAiMEr
Sellega saab võimaldada/keelata taimeri ja erinevad ajavahemikud.

JUhTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst SET clocK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2 kuni nähtavale ilmub valik ENABlE cHroNo.
 � Vajutage kinnituseks nupule 6 ja kasutage nuppe 4 - 5 taimeri sisse lülitamiseks (ON) või välja lülitamiseks (OFF).
 � Valige nuppudega 2 - 3 soovitud ajavahemik
 � Kasutage nuppe 4 - 5 valitud ajavahemiku sisse lülitamiseks (ON) või välja lülitamiseks (OFF).
 � Vajutage kinnituseks ja menüüst väljumiseks mitu korda nupule 1.

lÄHTESTUS

Võimaldab lähtestada kõik väärtused selliseks, nagu need olid seadistatud tehases.  Muudetud on järgnevaid andmeid:

JUhTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst SET clocK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni USEr
 � Vajutage nupule 6.
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni rESET.
 � Kasutage nuppe 4 - 5 SEES (oN) oleku valimiseks ja vajutage nupule 6.
 � Kinnituseks ilmub ekraanile tekst „DoNE“
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*2. AJAVAhEMIKU SÜÜTAMINE
Nüüd on vaja programmeerida teine ajavahemik.
Järgige sama tegevuskäiku, kui 1. AJAVAhEMIKU SÜÜTAMISE seadistamisel.
Siin tuleb sisestada ainult kellaajad (näidises start kell 15:00 ja stopp kell 22:00) ning aktiveerida laupäev ja pühapäev valides neile olek SEES 
(ON).    
 J

Kui nädala programmeerija on aKtiivne, sÜttiB juHtpaneelil vastava iKooni väiKe ruut

programmeerimise näide

Oletame, et tahate näiteks kasutada iganädalast programmeerimisfunktsiooni ja tahate kasutada 4 ajavahemikku järgmisel viisil:
- ajavahemik 1: 08:00 - 12:00 kõigil nädalapäevadel, toatemperatuuriga 19 °C, välja arvatud laupäeval ja pühapäeval
- ajavahemik 2: 15:00 - 22:00 ainult laupäeval ja pühapäeval, toatemperatuuriga 21 °C

JUhTNUPPUDE KASUTAMINE:

Vajutage nupule 6,  nähtavale ilmub tekst 
SET CLOCK .
Vajutage nupule 2 kuni valikuni luba taimer
taimeri lubamine
ajavahemike 1 ja 2 lubamine.
vajutage väljumiseks nupule 1

set 
CloCK

enaBle 
CHrono

1. AJAVAhEMIKU VÄLJALÜLITUMINE

Sisestage nuppudega 4 - 5 kellaaeg 12:00, mis 
vastab 1. ajavahemiku väljalülitumise kellajale. 
Vajutage kinnitamiseks ja programmeerimise 
jätkamiseks nupule 6 ja vajutage eelmisele 
parameetrile minemiseks nupule 3.

stop prg1
12:00

* Kui menüüs puudub valik "ENABLE 
CHRONO", toimub taimeri lubamine otse 
valikus SET CHRONO.

NUPPUDE KASUTAMINE:

Vajutage nupule 2, nähtavale ilmub tekst SET 
ChRONO.

set CHrono

1. AJAVAhEMIKU PÄEVADE AKTIVEERIMINE

Kasutage päevade aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks nuppe 4 ja 5; nuppe 2 ja 
3 eri päevade sirvimiseks – nähtavale ilmub 
nädalapäev, millele järgneb väljas (off)
valige esmaspäevast reedeni olek sees (on), välja 
arvatud laupäev ja pühapäev (OFF)

mondaY..prg1
oN-oFF

Vajutage kinnituseks ja programmeerimise 
jätkamiseks nupule 6.

Nähtavale ilmub tekst STArT Prg1 oFF.

STArT Prg1
oFF

1. AJAVAhEMIKU TEMPERATUURI SEADISTUS 

Vajutage kinnituseks ja programmeerimise 
jätkamiseks nupule 6. 
Valige nuppudega 4 - 5 soovitud tempreatuur.
(Madal -07 - 40 °C Kuum)

Vajutage kinnituseks ja jätkamiseks nupule 6.

SET Prg1
19°c

2. AJAVAhEMIKU SÜÜTAMINE

Sisestage nuppudega 4 - 5 kellaaeg 08:00, 
mis vastab 1. ajavahemiku süütamise 
kellajale. 
Vajutage kinnitamiseks ja 
programmeerimise jätkamiseks nupule 6 ja 
vajutage eelmisele parameetrile minemiseks 
nupule 3.

STArT Prg1
08:00

2. AJAVAhEMIKU SÜÜTAMINE*

Nüüd on vaja programmeerida teine 
ajavahemik.

Järgige sama tegevuskäiku nagu siis, kui 
seadistasite 1. AJAVAhEMIKU SÜÜTAMISE.

STArT Prg2
oFF
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KAABiTSAD : 
Viige kaabitsaid alt ülespoole (ülakaabitsatega mudelid) või lükates ja tõmmates (südamikud ja esikaabitsatega mudelid). 

NB! kaabitsate kasutamine on soovitatav külma generaatoriga – kui neid kasutatakse kuumas generaatoris, soovitame kanda 
vastavaid kuuma eest kaitsvaid kindaid, kuna kaabitsad võivad minna väga kuumaks.

igA PÄEv

PUHASTAMiNE JA HoolDUS

JUHiSTE JÄrgiMiSEl TAgAgE AlATi MAKSiMAAlNE TUrvAliSUS! 

 � Veenduge, et toitejuhtme pistik on lahutatud, kuna generaator võib olla sisselülitumiseks programmeeritud. 
 � Generaatori iga osa peab olema külm.
 � Tuhk peab olema täielikult külm.
 � Tagage toote puhastamise toimingute ajal ruumis tõhus õhustatus.
 � Kehv puhastus vähendab masina nõuetekohast talitlust!

HoolDUS
Nõuetekohase toimimise tagamiseks peab kvalifitseeritud tehnik tegema generaatorile tavahoolduse vähemalt kord aastas.
Perioodilisi kontrolli- ja hooldustoiminguid peavad sooritama alati kvalifitseeritud tehnikaspetsialistid, kes tegutsevad vastavalt kehtestatud 
normidele ning käesolevas kasutus- ja hooldusjuhendis esitatud juhistele.

iGa aasta lasKE Puhastada aurudE VÄljutamisE sEadmEstiKKu, suitsuKaNalEid ja t-liitEid, sh 
VaatlusluuKE (Kui oN KÄÄNaKuid ja VõimaliKKE horisoNtaalsEid lõiKE)!
GENEraatori PuhastamisE saGEdus oN oriENtEEruV! sEE olENEb PEllEtiPuistEPuNKri KValitEEdist ja 
KasutussaGEdusEst. 
Võib juhtuda, Et sEllisEid toimiNGuid tulEb sooritada saGEdamiNi.

KasutajaPoolNE PErioodiliNE Puhastus
Perioodilisi puhastustoiminguid (nagu nt käesolevas kasutus- ja hooldusjuhendis esitatuid) tuleb sooritada ülimalt hoolikalt pärast käesolevas 
kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud juhiste, menetluste ning ajakavadega tutvumist.

PiNdadE ja PiNdE Puhastus
Ärge kasutage puhastuseks kunagi abrasiivseid ega keemiliselt söövitavaid pesuvahendeid !
Pindu võib puhastada siis, kui generaator ja pinne on täielikult külmad. Metallpindade ja -osade hoolduseks piisab niisutatud lapi kasutamisest 
vee või õrnatoimelise seebi ja veega.
Juhiste eiramisel võib generaatori pind kahjustuda ja garantii võib kaotada kehtivuse.

KEraamilisE Klaasi Puhastus
Ärge kasutage puhastuseks kunagi abrasiivseid ega keemiliselt söövitavaid pesuvahendeid !
Keraamilist klaasi võib puhastada ainult siis, kui klaas on täielikult külm. 
Keraamilise klaasi puhastamiseks piisab kuivast harjast ning niisutatud ja tuhka kastetud ajalehepaberist (päevalehest). Väga määrdunud klaasi 
korral kasutage ainult keraamilise klaasi jaoks ettenähtud eripesuvahendit. Pihustage mõõdukas kogus lapile ja kasutage seda keraamilisel 
klaasil. Ärge pihustage pesuainet või mingit muud vedelikku otse klaasile ega tihenditele!
Juhiste eiramisel võivad keraamilisest klaasist pinnad kahjustuda ja garantii võib kaotada kehtivuse.

PEllEtiPuistEPuNKri Puhastus
Kui puistepunker tühjeneb täielikult, lahutage toitejuhe generaatorist ja eemaldage jäägid (tolm, laastud jne) tühjast puistepunkrist) enne 
selle täitmist uuesti. 
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SöEPANNi JA PÕlEMiSKAMBri PUHASTAMiNE

1. Eemaldage söepaanil olevad jäägid tolmuimejaga 
2. Eemaldage söepann täielikult sellele mõeldud sahtlist; 
3. Eemaldage tuhk tolmuimejaga söepanni sahtlist ja põlemiskambrist (3.1)
4. Puhastage kaasasoleva roobiga kõik söepanni avad.
5. Pange söepann tagasi oma kohale ja lükake see vastu koldeseina.
6. Kui ahjul on tuhakast, eemaldage tolmuimejaga tuhk ka sellest.

MÄrKUS: KASUTAgE TööKS SoBivAT TolMUiMEJAT KooS vASTAvA KogUTUD TUHA ErAlDUSANUMAgA.

Avage uks – Puhastage klaas niiske lapiga 
Ärge pihustage puhastusvahendit ega muud puhastusvedelikku kunagi otse keraamilisele klaasile
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iga 3-4 PÄEVa jÄrEl – iGa NÄdal

 iGa Kuu 

tuhaKast
Kontrollige iga 3-4 päeva järel tuhakasti ja tühjendage see vähemalt üks-kaks korda nädalas. 
Avage/eemaldage vajadusel alumine luuk.
Eemaldage väljavõetav tuhakast ja tühjendage see vastavasse mahutisse.
Puhastage tolmuimejaga väljatõmmatava tuhakasti all olev ala. Kui see on puhas, pange väljatõmmatav tuhakast tagasi oma kohale ning 
sulgege/pange tagasi välisluuk.
Mõnel ahjul on tuhapann otse põlemiskambris – siin piisab luugi avamisest ja tuha eemaldamisest tolmuimejaga otse tuhapannilt.

   

   

soojusVahEti PuhastamiNE: 
Iga kuu tuleb puhastada soojusvahetite kambrit, kuna tahma ladestumine koldeseinale takistab suitsuvoolu , vähendades generaatori 
tootlust ja takistades selle korrapärast tööd.
Avage luuk põlemiskambrisse pääsemiseks. Eemaldage söepann täielikult selle pesast.
Eemaldage või keerake lahti, vastavalt mudelile, ülemine polt (A), kruvid (B) või koldeseina (D) tugi (C), tõmmake välja koldesein (E) ja 
puhastage see roobi ja sobiva tolmuimejaga (F).
Pange pärast puhastamist koldesein (D) tagasi oma kohale ja kinnitage see kruvidega, keerates polti eemaldamisele vastupidises suunas või 
pange koldeseina tugi tagasi oma kohale. 
Pange söepann oma kohale tagasi.
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AlUMiSE KAMBri PUHASTAMiNE (Kui 
sEE oN olEmas)

Osadel ahjumudelitel on tuhakasti või 
põlemiskambri taga vaatlusava – siin 
piisab lihtsalt kinnituskruvide avamisest ja 
eemaldamisest ning tuha eemaldamisest 
tolmuimejaga otse selle seest.

* vastavate mudelite puhul
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Pildid on illustreeriva iseloomuga 

TAvAPÄrANE HoolDUS, MiDA SooriTAvAD TEHNiKUD 

Tavapärast hooldust tuleb läbi viia vähemalt kord aastas.
Kütteainena pelleteid kasutavat generaatorit tuleb vähemalt korra aastal reeglipäraselt puhastada, seda tohib teha vaid väljaõppinud 
tehnik, kasutades ainult originaalvaruosi. 

Selle eiramine võib ohtu seada seadme ohutuse ning tühistada garantii kehtivuse. 
Kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud kasutaja sooritavate puhastustööde sageduse järgimine garanteerib generaatori töökorra, mis aitab 
vältida võimalikke anomaaliaid ja/või rikkeid, mis võiksid nõuda suuremaid tehniku-poolseid sekkumisi. Tavapärase hoolduse tööd ei ole 
kaasatud toote garantiisse. 

UKSETiHENDiD, TUHAKArP JA SöEPANN
Tihendid tagavad ahju hermeetilisuse ning seega selle hea töö. 
Perioodiliselt tuleb kontrollida: et need kulumise või kahjustumise korral koheselt välja vahetataks. 
Töid tohib sooritada ainult väljaõppinud tehnik.

KorSTNA ÜHENDUS
Korstna ühendust tuleb tühjendada ja puhastada vähemalt kord aastas või siis, kui vajadus tekib. horisontaalsete ülekannete korral tuleb 
kõigepealt eemaldada jäägid, et need ei takistaks suitsu läbiminekut.

KASUTUSES KÕrvAlDAMiNE (hooaja lõPPEdEs)
Iga kütteperioodi lõpus, enne ahju väljalülitamist, on soovitatav tühjendada täielikult pelletite paak ja eemaldada sellest pelletite jäänused 
ning tolm. 
Lisaks on soovitatav võtta generaator vooluvõrgust välja ja suurema ohutuse eesmärgil, eriti väikelaste olemasolu korral, eemaldada toitejuhe. 
Tavapärast hooldust tuleb läbi viia vähemalt kord aastas. 

Kui toitEjuhE oN Kahjustatud, PEab tEhNilisE toE KEsKus Või sarNasE KValiFiKatsiooNiGa isiK sEllE 
ViiVitamatult VÄlja VahEtama, Et VÄltida KõiKi sEllEGa sEoNduVaid ohtE.

a Suitsumootor (suitsu ärajuhtimistorude eemaldamine ja puhastamine), uus silikoon ettenähtud kohtades.

b Tihendite ülevaatus, tuhakarp, söepanni hoidja (asendada ja ettenähtud kohtadele lisada silikooni)

C Põlemiskamber (kambri täielik puhastamine) ja küünalühenduse puhastamine

d Paak (täielik tühjendamine ja puhastamine)

E Ventilaatori eemaldamine ja tolmu ning pelletijääkide eemaldamine

F Õhutõmbetoru kontroll ja läbivooluanduri puhastamine
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Pildid on illustratiivsed

A Suitsumootor (demonteerimine ja puhastamine ja 
suitsutoru), uus silikoon ettenähtud punktidesse 

B
Kontrollige tihendeid, tuhasahtlit ja söepanni luuki 
(vajaduse korral vahetage välja või pange uut 
silikooni)



c Põlemiskamber (kogu kambri täielik puhastamine) 
ja hõõgküünla kanali puhastus 

D Mahuti (täielik tühjendamine ja puhastus). 
E Toaõhu ventilaatori demonteerimine ning võimaliku 

graanulitest tekkinud tolmu ja prahi eemaldamine 
F Õhu sissevõtutoru kontroll ja vajadusel 

vooluanduri puhastus 
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Kuvatud teated

eKraanil põHjus laHendus

off Ahi on kustunud -

start Toimub startimisfaas -

pellet feeding Toimub graanulite laadimine süütamisfaasis

ignition Toimub süütamisfaas -

Burning Toimub käivitusfaas -

operant Toimub normaalse töö faas -

modulation Ahi moduleerib -

Burn pot Cleaning
Toimub söepanni automaatne 
puhastus.

Söepanni automaatne puhastus (v.a. 1. võimsusel) tehakse töö 
käigus määratud vaheaegadega.

final Cleaning Kui ahi lülitatakse välja toimub lõpp-puhastus, mis kestab umbes 10 minutit.

sTAND-BY
Ahi on temperatuuri saavutamise 
tõttu välja lülitunud ja ootab 
taaskäivitumist.

Vaadake ootefunktsiooni deaktiveerimist vastavast peatükist.

STAND BY ExT
Ahi on välise termostaadi tõttu välja 
lülitunud ja ootab taaskäivitumist.

Vaadake ootefunktsiooni deaktiveerimist vastavast peatükist.

cooliNg STAND-BY
Kui ahi on äsja välja lülitunud, 
proovitakse uut süütamist.

Kui ahi on välja lülitunud, tuleb oodata suitsumootori täieliku 
väljalülitumiseni ja puhastada söepann pärast seda.
Alles pärast neid toiminguid on võimalik ahi uuesti käivitada.

cool. STDBY -
BlAcK oUT 

Ahi on elektrikatkestuse tõttu maha 
jahtumas.

Pärast jahtumisfaasi toimub automaatselt taassüütamine.

low
Toatemperatuur on seadistatud 
minimaalsele.

Selles režiimis töötab ahi seadistatud võimsusest olenemata 
ainult 1. võimsusel.Sellest funktsioonist väljumiseks piisab 
toatemperatuuri tõstmisest nupuga 4 ja seejärel nupule 2 
vajutamisest.

HoT
Toatemperatuur on seadistatud 
maksimaalsele.

Ahi töötab seadistatud töörežiimil ja ei moduleeri kunagi.Sellest 
funktsioonist väljumiseks piisab seadistatud temperatuuri 
alandamisest, vajutades nupule 4 ja seejärel nupule 1.

SErvicE
Selle teate ekraanile ilmumisel tuleb võtta ühendust volitatud tehnikuga, kes teostab seadme korralise 
puhastamise.
Kui puhastust ei teostata, ilmub teade nähtavale igal käivitusel, kuid ei katkesta siiski ahju normaalset tööd.
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Häired

eKraanil selgitus laHendus

Näitab häire olemasolu.

Süttinud: näitab häire olemasolu
Kustunud: näitab häirete puudumist
Vilgub: näitab depressioonianduri deaktiveerumist.
Häire saab nullida ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja on 
möödunud 15 minutit häire kuvamisest: vajutage 3 sekundiks alla 
nupp 1.

fumes failure
Suitsugaaside väljutamise mootoriga 
seotud rike.

Taastamise peab teostama volitatud tehnik.

fumes proBe Suitsugaaside anduriga seotud rike. Taastamise peab teostama volitatud tehnik.

fumes
overtemp al.

Suitsugaaside temperatuur ületab 
310 °C

Kontrollige graanulite pealevoolu (vt „Graanulite laadimise 
reguleerimine“).
Veenduge, et masin, k.a. suitsugaaside läbipääsutee on puhas.
Kategooriliselt on keelatud panna seadmele riideesemeid.
Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.

Clean CHeCK up 1 - 2

(1 = iN BUrNiNg PHASE)
(2 = iN oPErANT PHASE)

Söepanni põhi või põlemiskamber on 
määrdunud.
Uks ei ole korralikult suletud.
Tuhakast ei ole korralikult suletud.
Rõhuandur on rikkis.
Suitsugaaside väljutustoru on 
ummistunud.
Vale paigaldus.

Veenduge, et söepanni põhja augud on täiesti takistusteta.
Kontrollige nii suitsutoru kui ka põlemiskambri puhtust.
Veenduge, et uks on hermeetiliselt suletud.
Veenduge, et tuhasahtel on hermeetiliselt suletud.
Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.

DEPrESSioN
AlArM

On rakendunud mehaaniline 
rõhuandur

Võtke ühendust teeninduskeskusega

No
igNiTioN

Graanulimahuti on tühi.
Graanulite laadimine on valesti 
kalibreeritud.
Vale paigaldus.

Kontrollige, kas mahutis on graanuleid.
Reguleerige graanulite pealevoolu (vt „Graanulite laadimise 
reguleerimine“).
Kontrollige peatükis „Ignition“ kirjeldatud toiminguid.
Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.

BlAcK-oUT No igN. Süütefaasis puudub elektrivool.
Viige ahi olekusse Off (väljas) nupuga 1 ja korrake peatükis 
„Ignition“ kirjeldatud toiminguid.
Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.

No PEllET
Tööfaasis on suitsugaaside 
temperatuur langenud tehase 
parameetritest allapoole.

Kontrollige, kas mahutis on graanuleid.
Reguleerige graanulite pealevoolu.
Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.

cooliNg STAND-BY
Häire kõrvaldamise katse, kui ahi ei 
ole veel täiesti jahtunud.

Iga kord, kui ahju ekraanile ilmub mõni ülaltoodud häiretest, 
lülitub see automaatselt välja.
Ahi blokeerib kõik katsed häiret kõrvaldada, kui ekraanil on 

näha see faas vaheldumisi vastava häire ja tekstiga STAND-BY.
Häire saab nullida ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja on 
möödunud 15 minutit häire kuvamisest: vajutage 3 sekundiks alla 
nupp 1.

DAMAgE DEPr
SENSor

Komponent lahti ühendatud või 
rikkis

Võtke ühendust teenindusega

coMMAND AUgEr 
AlArM

Talitlusrike
graanulite laadimisel

Võtke ühendust teenindusega
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1. Extraflame S.p.A. toodetele kehtib Euroopa Ühenduses 24 kuu pikkune garantii alates ostukuupäevast. 
Ostu tõendamiseks tuleb esitada müüja väljastatud kehtiv finantsdokument (kviitung, arve või saatedokument), millel on märgitud ostetud 
toode ning ostmise ja/või tarnimise kuupäev. 

HOIATUS. See standardgarantii ei asenda tarbijaõigusi puudutaval Euroopa seadusandlusel põhinevat garantiid.

Standardne garantii kehtib vaid Itaalia regioonis ja Euroopa Ühenduse piirkondades, kus tegutsevad volitatud tehnilise abi keskused (vt 
veebisaiti www.lanordica-extraflame.com)
Samuti piirneb garantii tarbija elukohariigiga, mis peab kattuma Extraflame S.p.A. toote müüja territooriumi ja/või registreeritud kontoriga. 
Eeskirjad ei kehti, kui toode ostetakse ärilises, ettevõtlikus või professionaalses olukorras. Nendel juhtudel kehtib toote garantii 12 kuud pärast 
ostukuupäeva. 

ITAALIAS KEHTIV GARANTII
Toote rikke puhul tuleb teha järgmist. 
Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades.  Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab 
tarbija toimingutega seotud kulud ise. Volitatud tehnilise abi keskuses abi küsides öelge alati: - rikke tüüp; - seadme mudel; - täielik aadress; 
- telefoninumber.

EUROOPAS KEHTIV GARANTII
Toote rikke puhul tuleb teha järgmist. 
Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab 
tarbija toimingutega seotud kulud ise. Pöörduge abiteenuse poole või küsige volitatud tehnilise abi keskuse aadressi. Öelge alati rikke tüüp, 
seadme mudel, täielik aadress ja telefoninumber.

Kui rike ilmneb toote tööea esimese 6 kuu jooksul, on tarbijal õigus lasta toodet tasuta parandada. 

Vahemikus seitsmendast 24. kuuni kannab tarbija rikke puhul kõnega seotud kulud ning müüja tasub inimressursside ja kasutatud varuosade 

eest.

2. Garantii kaotab kehtivuse, kui rike on põhjustatud välistest sündmustest ja/või tingimustest, muuhulgas näiteks hooletusest või süsteemide 
ebapiisavast jõudlusest või olukorrast, kui töötajad, kellel puuduvad tarbija elukohariigi seadustega sätestatud oskused, paigaldasid ja/või 
hooldasid seadmeid valesti, tarbija ei oska toodet kasutada ja hooldab seda valesti, eirates müügilepingus oleva toote kasutusjuhendis 
märgitud juhiseid ja soovitusi. 
Garantii ei kata toote kahjustusi, mis ei ole seotud tootmisdefektidega. Samuti on välistatud defektid, mis on seotud lõõri vale kasutamisega, 
võttes aluseks riigis ostuhetkel kehtivad seadused. Peale selle on välistatud kõik toote defektid, mis on põhjustatud hooletusest, juhuslikust 
rikkest, transpordi ajal manipuleerimisest ja/või ilmnenud kahjustustest (kriimustused, mõlgid jms), volitamata isikute sekkumisest ja 
täiendavatest kahjustustest, mille põhjustas tarbija, üritades algset riket kõrvaldada. 
Garantii ei hõlma järgmisi kuluvaid osi: tihendid, keraamiline ja karastatud klaas, malmist restid ja pinnakatted, tulekindlad materjalid (nt 
Nordiker jm), värvitud, kroomitud või kullatud detailid, majoolika, käepidemed, söepann ja seotud komponendid. Idro toodete puhul katab 
garantii soojusvahetit vaid juhul, kui paigaldatud on sobiv kondensatsioonikindel ahel, mis tagab, et seadme tagasivoolu temperatuur on 
vähemalt 55 °C. Garantii ei kata ühtki välist komponenti, mida tarbija saab kasutamise ja/või hoolduse ajal vahetult juhtida ning mis võib 
agressiivsete pesuainete tõttu kuluda ja/või roostetada või mille teraspinnale võivad tekkida plekid. 
Kui tarbija annab teada rikkest, mida volitatud tehnik kontrollimisel ei tuvasta, kannab tarbija kõik seonduvad kulud.

3. Kui toote töökorda ei saa remontides taastada, asendatakse toode/komponent uuega ning asendatava toote/komponendi ostmisel 
sätestatud garantii tingimused ja aegumise kuupäev jäävad kehtima.

4. Extraflame S.p.A. ei vastuta inimestele, loomadele ega varale otseselt ega kaudselt põhjustatud vigastuste ega kahjustuste eest, mis 
tulenevad veebisaidil allalaadimiseks saadaolevas asjakohases kasutusjuhendis märgitud juhiste ning toote paigaldamise, kasutamise ja 
hooldamisega seotud hoiatuste eiramisest.

5. Garantii ei hõlma tegevust, mille eesmärk on toote kohandamine ja/või reguleerimine küttematerjali jaoks või muudel põhjustel.

6. Kui toodet remonditakse Extraflame S.p.A. määratud volitatud tehnilise abi keskuses või toode asendatakse uuega, on transport tasuta. Kui 
tehnik saab toodet parandada kasutaja elukohas, kuid tarbija keeldub sellest, tasub tarbija seadme töökotta ja tagasi transportimisega seotud 
kulud.

7. Kui 24 kuud kehtiv garantii saab läbi, kannab tarbija kõik remondiga seotud kulud ise.

8. Vaidlused lahendatakse ainult Extraflame S.p.A registreeritud kontori piirkonnas asuvas kohtus (Itaalias Vicenzas) 

garantiitingimused 
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TÄIENDAVAD HOIATUSED

 � Kasutage ainult tootja soovitatud kütust. Toodet ei tohi kasutada põletusahjuna.
 � Ärge kasutage toodet redeli ega tugistruktuurina.
 � Ärge kuivatage toote peal pesu. Hoidke pesukuivatusrestid ja sarnased objektid tootest eemal. See võib põhjustada tulekahju või 

kahjustada pinnakatet.
 � Kasutaja vastutab täielikult toote vale kasutamise eest. Tootjal puudub tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus vale kasutamise eest.
 � Mis tahes volitamata manipuleerimine ja toote detailide asendamine muude kui originaalvaruosadega võib kasutajat ohustada ning 

tootjal puudub sel juhul tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus.
 � Toote pinna suured piirkonnad võivad muutuda väga kuumaks (uks, käepide, klaas, suitsu väljalasketoru jms). Seetõttu puudutage neid 

osi vaid juhul, kui kannate sobivaid kaitserõivaid (nt kuumuskindlad kindad) või rakendate sobivaid meetmeid. 
 � ÄRGE kasutage toodet, kui uks on avatud või klaas on purunenud.
 � Toode tuleb ühendada elektrisüsteemiga, millel on töötav maandus.
 � Rikke või tõrke korral lülitage toode välja.
 � Põletisse jäänud põletamata pelletid tuleb pärast iga nurjunud süütamist eemaldada, enne kui püüate toodet uuesti kasutada. Enne 

uuesti proovimist veenduge, et põleti oleks puhas ja õiges asendis.
 � Ärge peske toodet veega. Vesi võib sattuda seadmesse ja kahjustada elektriisolatsiooni. Sellega kaasneb elektrilöögioht.
 � Garantii kaotab kehtivuse, kui seadme paigaldamisel ei järgita kehtivaid eeskirju, seadet kasutatakse valesti või tootja määratud 

hooldusgraafikut ei järgita.
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Tootja jätab endale õiguse muuta käesoleva dokumendi spetsifikatsioone ja andmeid igal ajal
ilma ette teatamata, eesmärgiga oma tooteid parandada.

Seega ei saa käesolevat juhendit pidada lepinguks kolmandate isikute suhtes.


